
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  )أدبي( يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية الورقات الست

 .ّعا ميصّْبا، ّبني ىاصبُ )عاملُ(مطاز( اضتخسج 6

 :أحبر ؾن
 إذن(   –يك  –ًن  –مضارع مس بوق بػ)أْن  -
 ًَن ...( –)أن  واحدة مما س بق: انظب 
 أحبر ؾن:أو 
 أو( –و  –ف  –حىت  –مضارع مس بوق بػ)الم اجلحود  -
 َبـد األدوات اًسابلة. أن املضمرة وجوبً : انظب 
  ال هتمي  – فذيجحد اجهت – ألمهيَ أمثةل )ما ويت

ََ بيشء  – فرتسبَ   مثهل(   وثأيتال ثي

 البد أن حىون مس بوكة بىون مٌفي.: الم اجلحود 
 

 أحبر ؾن:أو 
 مضارع مس بوق بػ)الم اًخـَيي( ًويس بـدُا )ال( -
 َـد الم اًخـَيي.ب أن املضمرة جواًزا: انظب 
  ( ًخفوزَ اإلخالص اإلخالص  – ًخيالَ أمثةل )اجهتد.. 
 أحبر ؾن: أو 
 هيميَ مضارع مس بوق بػ)ًئال(   مثي: ًئال  -
 َـد الم اًخـَيي.ب اًؼاُرة وجوبً أن : انظب 

 

 .مطازّعا دلصّّما، ّبني ضبب جصمُ( اضتخسج 7

 أحبر ؾن:
 (  ال اًياُية –الم األمر  –ملا  –مل مضارع مس بوق بػ) -
 َال ...( -)مل  واحدة مما س بقس بلة ب: سبب جزم 
 ( يلِغ ملا  – هتمَواال  – يييْ مل أمثةل ).. 

 أو أحبر ؾن:
 ( + جواب اًرشط فـي اًرشط + إْن/َمْن اًرشظيخني) -
 َألن وكؽ فـاًل ٌَرشط أو جواًب هل: سبب جزم 
 ( يفَحْ وجيهتد  يذاهرْ  َمنأمثةل )َويبَف ُدف 
 أحبر ؾن:أو 
 ( أمر + مضارع) -
 ( يْ ثيحافغ ؿىل اًعالة  – حُرمحْ ارمح أمثةل ).. 
 برشط ثضمن مـىن إن اًرشظية ( هنيي + مضارع)  -
 ( ثييْ يف معي  ال ثخوانَ أمثةل )مرادك 
 ًسلوط اًفاء يف جواب اًعَب وكعد : سبب اجلزم

 اجلزاء

 ( مطازع مسفْع، ّبني الطبب.8

 :أحبر ؾن
 مضارع كري مس بوق بياظب أو جازم  -
 َجتردٍ من ؿامي : سبب رفـ

 اًيعب واجلزم.
 ريني –ةل )حننأمث  ..( حنرتمُ  -األُز

 كاًًبا ما جند اًفـي يف الاخذعاص 
 

 :أحبر ؾنأو 
مضارع مس بوق بػ)أْن( وكبَِا  -

 )ؿَمت( 
 َجتردٍ من ؿامي : سبب رفـ

 اًيعب واجلزم.
  ( سيسـدُ أمثةل )ؿَمت أن.. 
 َأْن( ُيا خمففة من اًثليةل : اًخوجي(

ًويست معدرية، وامسِا حمذوف 
ا مج و مرفوع وخرُب ةل )سيسـد( ُو

 ًخجردٍ من اًياظب واجلازم.
 

 مطازع جيْش فُٔ اليصب ّاجلصو.( 9

 :أحبر ؾن
 مضارع ملرتن بًواو بـد فـي اًرشط -
 ألهَ ملرتن بًواو بـد فـي : اًسبب

 اًرشط.
 ( يفَْح ويبَف وجيهتدَمن يذاهْر أمثةل) 

 

 مطازع جيْش فُٔ ثالث٘ أّجُ.( 01

 :أحبر ؾن
 ملرتن بًواو بـد جواب اًرشطمضارع  -
 ألهَ ملرتن بًواو بـد جواب : اًسبب

 اًرشط.
 ( ويبَفَمن يذاهْر وجيهتد يفَْح أمثةل) 
 اًرفؽ واًيعب واجلزم: األوجَ اًثالزة 

ًالسدٌاف،  ؿىل أن اًواو فاًرفؽ
ٌَمـية،  ؿىل أن اًواو واًيعب
  ٌَـعف. ؿىل أن اًواو واجلزم

 يمبسم اهلل الرمحن الرح
 :سؤال القطعة 
 ( اضتخسج ميادٚ، ّبني ىْعُ، ّأعسبُ.0

 أحبر ؾن:
 اي بين( هوؿَ: )مضاف(  –)اي ظاًَب اًـمِل  -
 )اي ظاًًبا ؿًَما( هوؿَ: )صبيَ بملضاف(  -
 )اي معَيًّا( هوؿَ: )ىىرة كري ملعودة(  -
 مٌادى مٌعوب(؛ ألهَ مضاف أو  إؾراب ما س بق(

 ملعودةصبيَ بملضاف أو ىىرة كري 
 أو أحبر ؾن:

 )اي محمد( هوؿَ: )مفرد ؿمل(  -
 )اي رجي( هوؿَ: )ىىرة ملعودة(  -
 مٌادى مبين ؿىل اًضم يف حمي  إؾراب ما س بق(

 هعب(؛ ألهَ مفرد ؿمل أو ىىرة ملعودة

 َفيىون اجلواب  :يف حال اكن اًسؤال بني حمك
 )وجوب اًيعب( أو )اًبياء ؿىل اًضم(

 

 .ٓس، ّبني حهه إضناز عاملُأضلْب حتر( اضتخسج 2

 أحبر ؾن:
 )إايك واإلٌُلل(  -
 ؛ ألن اًخحذير بػ)إايك( واجب: حنك اإلضٌلر 

 أو أحبر ؾن:
 )اإلٌُلل اإلٌُلل( أو )اإلٌُلل واًىسي(  -
 ًوجود اًخىرار أو اًـعف واجب: حنك اإلضٌلر 

 أو أحبر ؾن:
 )اإلٌُلَل فإهَ ..( أو )اًىذب اي معَيًّا(  -
 ًـدم وجود اًخىرار أو اًـعف جائز: إلضٌلرحنك ا 

  فيىون  احملذر مٌَ وأؾربَ:يف حال اكن اًسؤال بني
 احملذر مٌَ الامس األول، وإؾرابَ مفـول بَ ًفـي حمذوف

  فيىون  كدر اًـامي اًياظب هل:يف حال اكن اًسؤال
 ثلديرٍ )احذر( ..

 

 .أضلْب إغساٛ، ّبني حهه إضناز عاملُ( اضتخسج 3

 ؾن: أحبر
 )الاجهتاَد الاجهتاَد( أو )الاجهتاَد واإلخالَص(  -
 واجب ًوجود اًخىرار أو اًـعف: حنك اإلضٌلر 

 أو أحبر ؾن:
ِىييَة اي معَيًّا(  -  )اًوكاَر فإهَ ..( أو )اًسَّ
 جائز ًـدم وجود اًخىرار أو اًـعف: حنك اإلضٌلر 

  فيىون  امللرى بَ وأؾربَ:يف حال اكن اًسؤال بني
 لرى بَ الامس األول، وإؾرابَ مفـول بَ ًفـي حمذوف.امل

  كدر اًـامي اًياظب هل:يف حال اكن اًسؤال 
 فيىون ثلديرٍ )اًزم( ..

 

 .أضلْب اختصاص، ّأعسب املختص( اضتخسج 4

 أحبر ؾن:
ريني –)حنن -...( ظاًب اًـمل –)إان  -  ...(األُز
 ...( ُرأبياء األز  –)إهيا  -أمَيا(   –اًـٌَلءَ  –)أهمت -

 ...( –عَنيامل –)بيا -هفذخر(  –املرصيني –)بنك 
 مفـول بَ ًفـي حمذوف وجوًب : إؾراب اخملخط

 ثلديرٍ )أخط(
 واجب: حنك إضٌلر اًـامي  
 أخط[: ثلدير اًـامي[ 

 

 :أمي األمة( -أهيا املِيدسون -إؾراب )حنن 
 أهيا( ويـرب امس مبين ؿىل اًضم يف حمي : اخملخط(

 ل بَ + )املِيدسون( ظفة ألي مرفوؿة.هعب مفـو 
 

 حهه حرفُ. – .شسًطا ذلرًّفا ّقدزِ( اضتخسج 5

 أحبر ؾن:
 )وإال + مضارع( -
 ( ُويخم ثفلدمتسم برتازم وإال أمثةل) 
 َجائز ألهَ دل ؿَيَ دًيي، ثلديرٍ )وإال : حنك حذف

 حمتسم برتازم ثفلد ُويخم(
 اذيل()خادل اًض سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـربية



 

 )أدبي( يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية الورقات الست
 

 اليداٛ ّ )أل(؟   متٙ جيْش اجلنع بني حسف( 6
 :مواضؽ زالزة يف ال جيوز إال

 اٌَِم –ثـاىل : اي هللا  هللا امس هداء -1
 .ادلي : اي اًرجي مٌعَق أكبي من بَ مسي ما هداء -2
 فيا اًلالمان اٌرلان فرا .. : اًضـرية  اًرضورة -3

 

جيوز )اي هللا( بوظي اهلمزة ، أو بلعـِا  : هداء ًفغ اجلالةل
 مبمي مضددة ًخـويغوا ايٌَِم( حبذف واألنرث )ا )اي أهلل(

  
  مجؽ بني اًـوض و املـوض ؾيَألهَ  (اي اٌَِمَّ ) كوهلموصذ  

  اي اٌَِّم اي اٌَِّماأكول: … إين إذا ما حدث أملّا 
 

  علَٔا ... ّلِٔظ علَٔو ٓا مطُس الطالُو مطـْسضالُو اهلٔل ٓا ( 7
ملبين ال جيوز ثيوين امليادى ا: )اي معر( األوىل اًضاُد

 وهعبَ إال يف اًرضورة اًضـرية.
 

 متٙ جيب ىصب تابع امليادٚ؟ ّمتٙ جيْش؟ (8

  . أل( (من جمرًدا مضافًا اًخابؽ اكن إذا :َجيب هعب

 معرو ظاحبَ  زيدُ  اي.    اًفضي ذا زيدُ  اي.   
 . مفرًدا حمىل بػ)أل( أو مضافاً  اكن إذا  بَ:ػ وهع  رفـَ جيوز

 اًىرمي األبِّ  زيدُ  اي .     

 اًؼريفزيُد  اي  

 زيٌد/ زيًدا رجيُ  اي       

 أمجـون/أمجـنيمتمُي  اي. 
 

ٓأتٕ تابع امليادٚ عطف ىطل، فنتٙ جيب ضنُ؟ ( 9

 ّمتٙ جيب ىصبُ؟ ّمتٙ جيْش فُٔ السفع ّاليصب؟ 
  .بلري)أل( امـرفً  اإذا اكن مفردً  ؿىل اًضم:  ؤٍجيب بيا( 1 

 زيدُ  ورجُي  اي 
 إذا اكن مضافًا  بَ: ػ جيب هع ( 2

  وأب ؾبدهللاِ اي زيُد 
 واًيعب: إذا اكرتن بػ)ال( :  اًرفؽ جيوز( 3

      كائد واجليود اي    َيب مـ  {واًعريُ }اي جباُل أوِّ
 

 ؟ّما الرٖ تْصف بُ )أٖ( ؟ما حهه ىعت )أٖ(  (01

 : جيب رفـَ ؾيد ادلِور، وأجاز املازينُّ هعبَ.احنك هـهت

 (َا ا ًَْىِرميِ اَي أهَيُّ َِّم ا َك ِبَرب وَساُن َما قَرَّ  (إْلِ

 

 ما ثوظف بَ )أي( : 
  اًرجيُ  أهيا حمىل بػ)أل(: اي جًس ( امس1
ذا إصارة: اي ( امس2   أهيُّ
  اذلي  أهيا موظول حمىل بأل: اي ( امس3
 
حهه امليادٚ املطاف إىل مطاف ما  (00

 ؟إىل ٓاٛ املتهله

ن اي اب – )اي ابن أمّ : حتذف اًياء يف
مّع(؛ ًىرثة الاس خـٌلل، نٌل جيوز هرس 

 املمي وفذحِا.
 

 .حهه امليادٚ املطاف إىل ٓاٛ املتهله (02

 : جيوز فيَ مخسة أوجَ
 ؾبدَي(–ؾبدَ –ؾبَدا–ؾبدِ –اي )ؾبِدي

 
يف ىداٛ األب ،  الْازدٗ اللػات ما ( 04

 ّاألو مطافني إىل ٓاٛ املتهله.

 .، وهأيت بًخاء ؾوًضا ؾهنا حنذف اًياء

   اي أَبَِت/أبَت  ِت/أمَت    واي ُأمَّ
 (بفذح اًخاء، وهرسُا)     
  َ؛ ألن اًخاء ؾوض ؾن ذفاحلثوجي

ـَوَّض اًياء، وال ـِوض وامل  .ؾيَ جُيمؽ بني اً
 
 .ٓأتٕ:بني حهه ما ( 05

: كري جائز؛ ألهَ اي ابن معي -( اي ابن أيم1
 جيب حذف اًياء؛ ًىرثة الاس خـٌلل

من   جائز ألهنٌلكري: /فيهَومان حرض( 2
، واًلياس )اي َيداءاألسٌلء املالزمة ٌ 

 .اي في(  –هومان 
نرث اس خـٌلهل وال يلاس  اي ًُىَؽ: -قاي فُسَ ( 3

ـَ )ؿَيَ بوزن   يف ذم اذلهور. (يفُ
كيايس يف ذم األهىث  :عِ ًَكَ اي  –اِث َخبَ اي ( 4

اِل( مبيًيا ؿىل اًىرس. ـَ  ؿىل وزن )فَ

 
 

 

 فع ّاليصبمطازع جيْش فُٔ الس( 00

 :أحبر ؾن
 حسب..( –مضارع مس بوق بػ)أن( وكبَِا )ػن  -
 ألهَ مس بوق بػ)أن( وكبهل فـي يفيد اًرحجان : اًسبب

 )ػن(
  مـيا( يضاركأمثةل )ػيًُت أن 
 َاًرفؽ ؿىل أنَّ )أْن( خمففة من اًثليةل، : اًخوجي

 واًيعب ؿىل أنَّ )أْن( معدرية انظبة.
 

 ّبني ملً اجلْاب. شسًطا ّقطّنا اجتنعا،( 02

 :اجلواب
- )  إن اكن أوهل الًما وآخرٍ هون ثوهيد فِو ٌَلسم )ًخيجحنَّ
 وإن اكن جمزوًما فِو ٌَرشط )ثفز( -

 

 :أحبر ؾن
 إن .. وهللاِ   –وهللا إْن  –ًنئ  -
  املىن( ًخياًنأمثةل )ًنئ اجهتدَت 

 اجلواب ٌَلسم؛ ًخلدم اًالم املوظئة ٌَلسم : اًسبب 
 املىن( ًخياًنهللا إن اجهتدَت أمثةل )و 

 اجلواب ٌَلسم؛ ًخلدم اًلسم : اًسبب 
  املىن( ثييأمثةل )إن اجهتدَت وهللا 

 اجلواب ٌَرشط؛ ًخلدم اًرشط : اًسبب 

 ويىون ٌَجواب ٌَرشط معَلًا ًو ثلدم ؿَهيٌل ذو خرب 
  املىن( يييأمثةل )محمد ًنئ اجهتد 
  املىن( يييأمثةل )محمد وهللا إن اجهتد 
  املىن( يييأمثةل )محمد إن اجهتد وهللِا 

 اجلواب ٌَرشط؛ ًخلدم ذو خرب ؿَهيٌل. : اًسبب 
 

 جْاب شسط اقرتٌ بالفاٛ، حهنُ، ضببُ..( 03
 

 أسَوب رشط جوابَ ملرتن بًفاء  :أحبر ؾن
  (اًزمْ ف)إن ؿَمَت  -( فِو اخلارسأمثةل )َمْن يهيمي 
  (فَن ييدمأمثةل )َمْن جيهتد  

 واجب ألهَ ال يعَح أن يىون : حنك الاكرتان
 جواًب ٌَلسم ًىوهَ مجةل امسية أو فـي أمر أو مٌفي

 

 

 أهم األسئلة وإجابتها: 

  اليداءباب 
 

 أقطاو امليادٚ؟ مع التنجٔل.( 0

 : حرفَ )وا(امليدوب
 حرفَ )اهلمزة( ،كريب -1: كري امليدوب

 ُيا( –أاي –آ –أي –حروفَ )اي، بـيد -2               
 

 تطتخدو )ٓا( لليدب٘؟متٙ ( 2
 كد جس خخدم )اي( ٌَيدبة ؾيد أمن اٌَبس

 

متٙ ميتيع حرف حسف اليداٛ؟  ّمتٙ ٓكل ( 3

 احلرف؟ 
( إايك اي) مريـواًض (زيداٍ وا) يدوبـ امل  مؽ:  ميخيؽ -1

 .(ًزيد اي) لاثـواملسذ
  وامس اجلًس امس اإلصارة  مؽيلي:  -2

 يػػػػػػًيأظبح    –لذَون(  ث  ُؤالءمثي: )مث أهمت 
 راػػػػػنأظرق   –  َواءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْرؾِ  َذامثي: 
      

 ؟ ّما حهه تابعُ؟امليادٚ املبيٙ قبل اليداٛ ما حهه( 4

       :اًـاكي ُذا ايمثال         
 .اًضم ؿىل بياؤٍ يلدر: حمكَ

 اًرفؽ واًيعب جيوز فيَ َحنك اتبـ
 

ٚ العله بـ)ابً( فنتٙ جيْش ضنُ إذا ّصف املياد( 5

 ّفتخُ؟ ّمتٙ جيب ضنُ؟ مجل ملا ترنس.

ووظف  مفرًدا ؿًَما إذا اكن  :جيوز مض امليادى وفذحَ
 فاظي.                   بني امليادى وابنيفعي  ومل ؿمل إىل بػ)ابن( املضاف

       اي زيُد/ زيَد بن معٍرو 
 قإذا فلد رشًظا مما س ب:  جيب مض امليادى

        .معرو ابن كالمُ  ؿمل:  اي يلؽ )ابن( بـد مل -أ   
 .أخييا ابن زيدُ  ؿمل:  اي بـدٍ يلؽ مل -ب  
 .معر ابن اًؼريف زيدُ  فاظي: ايبفعي  -ج   
 

 )خادل اًضاذيل( سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـربية



 

 )أدبي( يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية الورقات الست
 

 الفسم بٔـً اضه الفعل ّالفعل :       ما  (02

 .مـمول امس اًفـي جيب ثأخريٍ ؾيَ: أن اًفرق بيهنٌل

 (زيداً َدَراكِ )ال ثلول: .. و( اَدَراِك زيدً ) فذلول  
 

ٌٓ  ما الدلٔل علٙ ( 03  أفعال؟ الأمساٛ األفعال أمساٛ أ

ٍَ )ألسٌلء ذٍ اهب: ُو احلاق اًخيوين  ادلًيي   (َحهْياَلً  – َظ
 ن اكن ىىرة ومامل ييون اكن مـرفةَخيىري مفا هوّ ٌ  :اًخيوينف

 

 اضه الصْت،. ( أقطاو 04

 لي :خعاب ماال يـ ( 1

  ًَُزجر اخليي  الـ :      ًزجر اًبلي  ؿََدْس : 

 دلؾوة اذلار ٌَرشب أـس : 
 حكية ظوت من األظوات : ( 2

  ًَوكوع اًس يف ْب كـَـ :      ٌََلراباقِ قَـ : 
 

 ؟حهه إعساب أمساٛ الصْت ّأمساٛ األفعالما ( 05

 .أسٌلء األفـال وأسٌلء األظوات لكِا مبيية ال مـربة
ًض هبِا بحلرف يف اًييابة ؾن  :فأسٌلء األفـال مبيية -  

 بًـامي. اًفـي وؿدم اًخأثر 
 .فِيي مبيية ًض هبِا بأسٌلء األفـال :وأما أسٌلء األظوات -  

 

 :باب ىواصب املضارع 
 

متٙ ٓيصب املطازع بعد )أٌ( ّجّْبا؟ ّمتٙ ٓسفع ( 0

 بعدٍا ّجّْبا؟ ّمتٙ جيْش الْجَاٌ؟  

      /إذا مل جُس بق بػ )ِؿمْل( أو )ػن( :بً ييعب بـد)أن( وجو

     َ  )وحىون أن معدرية(                      ُأريُد أن أثـملَّ
 اًيلني    من (ِؿمْلْ وحنوٍ)إذا وكـت)أن( بـد :يرفؽ وجوبً 

         } ْرََضٰ َيُىوُن ِمٌنُك مَّ    }ؿمَِلَ أَن س َ

  أهَ )فاًخلدير ()وحىون أن خمففة من اًثليةل
 واحملذوف امس أّن  س يىون(

( ػن وحنوٍ)إذا وكـت بـد وز اًواهان )اًرفؽ واًيعب(:جي
 اًرحجان مما يدل ؿىل

   يلومػيًُت أْن       ُبوا أال  ِفْذيٌَة[ حَُىون]َوَحس ِ
 

ما )اًل ؿىل أخهتا : مح :مً العسب مً َٓنل)أٌ(( 2
 ؛ الصرتاوٌِل يف أهنٌل يلدران بملعدر.  (املعدرية

     )ُّملن أراد أن يمُِتّ اًرضاؿة{ ويف كراءة برفؽ )يُمِت{ 

 

         (؟إذٌما شسّط اليصب بـ)( 3
     .مس خلبال بـدُا ( أن يىون اًفـيأ

 .( أن حىون "إذن" مذعدرةب
 اًفـي(  أن ال يفعي بيهنا وبني ج

 بفاظي كري اًلسم.

إذن ُأْنرَِمَم فذلول -يلال: أان آثيم : 
 (:إذٌ)بعد يصب الّ سفعال جيْش

 ؿىل )إذن(: ؾعفإذا ثلدم حرف     

وإذن/ فإذن أهرمم.  
 (:إذٌ)بعد يصب ال جيب

إذا مل يىن اًفـي بـدُا مس خلباًل، أو مل 
ثخعدر إذن، أو فعي بيهنا وبني 

 اًفـي بفاظي كري اًلسم
 

متٙ جيب إظَاز )أٌ(؟ ّمتٙ ( 4 

 مجل جيْش إظَازٍا؟ 

ا جيب الم اجلر : إذا وكـت بني إػِاُر
وال اًيافية:   ]ًئال[                     

    ًِئال أرسَب ذاهرُت 
اجيوز : إذا وكـت بـد الم اجلر إػِاُر

  .ومل ثعحهبا ال اًيافية

أكرأ   ن أل/  جئخم ألكرأ 
 

؟ ّمتٙ بـ)حتٙ( متٙ تكدز ]أّد( 5

 ؟)إال(بـ تكدز

إذا اكن اًفـي كبَِا مما  :( فذلدر بػ)حىت(أ
 /اا فضيئً ييلىض صيئً 

  َاملىَُن  كَ رِ دْ أُ  وْ أَ َب ـْ نَّ اًعَّ ََِ ِْس دَ سْ أَل  
إذا اكن اًفـي اذلي  ( وثلدر بػ)إال(:ب

 /كبَِا ييليض مرة واحدة

  ُُت ُنـ َ  وْ أَ ا وهَبَ نَرَسَ      ميَالِ خَ س ْ ج
 

 ما شسط ىصب الفعل بعد)حتٙ(؟( 6

وحىون ، اًفـي بـدُا مس خلبالً  أن يىون
     (جارة))حىت( حييئٍذ: 

   رِسُت حىت أدخي َ اًبدَل 

 

 

 أهم األسئلة وإجابتها: 

 باب األساليب واسه الفعل والصوت 
 

 أّجُ الشبُ  ماالباعح علُٔ، ّما ختصاص، ّاال( ما 0

 ؟ّاخلالف بٔيُ ّبني اليداٛ

 .. رص حنك مس يد ًضمري ؿىل امس ػاُر: كخذعاصالا 
 :اًباؾر ؿَيَ

 ا اً-ؿًلَّ :  اًفخػػر  يُـمتد. -ىرميُ أهيُّ

 ا اًـبدُ -أان   :اًخواضؽ  مفذلٌر إىل ؾفِو هللِا. -أهيُّ

 أُي املروءة. -اًـرَب -حنن : بيان امللعود بًضمري 
و ال يس خـمي مـَ : أهَ ا، وخياًفَ يفيض بَ اًيداء ًفؼً  ُو

 يس بلَ اًضمري.  ، وال بد أن حرف هداء
 

2 ) ًُ  اِزِم(**  َىِنٔشٕ َعَلٙ اليََٓنَطاِزِم  َبَياتَىِخ

 حىون امس خمخط: )بياِت( بًىرسة إذا هُعبت
 .ًويست خمخًعا (حننػ)حىون خرب ً: ُرفـت بًضمةوإذا 

 

 املختص؟  االضه علَٔا ٓأتٕ اليت الصْز ( ما3

 كػدوٌة.       -املثلفني–حنن  أل( : ملرتن بػ) -1
 جمـذػػػػَِـٌد.      -ظاًَب اًـملِ -أان   : مضافا ملا فيَ أل -2
 جشـان -أهيا اجليودُ –حنُن  : )أهيا( أو )أيهتا( -3
 

 .عسف التخرٓس( 4

 ُو ثيبيَ اخملاظب ؿىل أمر جيب الاحرتاز مٌَ 
 

 ؟ ( متٙ ٓهٌْ التخرٓس شاذًّا5

   ، ذلزل:حق اًخحذير أن يىون ٌَمخاظب
 :  )إايَي(   جميئَ ٌَمخلكم  صذ 

         َإايَي وأن حيذَف أحُدمك األرهب 
 ) فإاّيٍ(  :يئَ ٌَلائبوأصذ مٌَ جم  

        فإاّيٍ وإاّي اًضواب. .. إذا بَف َاًرجُي اًس خني 
 

 ؟ ّملاذا ال تطتعنل معُ )إٓا( عسف اإلغساٛ،( 6

َمد بَ ثـريفَ  .: ُو أمر اخملاظب بَزوم ما حُيْ
 مـَألهنا خاظة بًخحذير ًىرثة اس خـٌلًِا  ال جس خـمي )إاي(؛

 

 

 

 

 ( عٓسف اضه الفعل.7

 ثلوم ملام األفـال يف ادلالةل ؿىل مـياُا ويف معَِا. أًفاظ
 ( ٓيكطه اضه الفعل باعتباز الفعل  إىل مساعٕ ّقٔاضٕ:8

و  [ امس اًفـي اًليايس:أ] يعاغ من اًفـي اًثاليث  ؿىل وزن ُو
اِل"  ـَ  .مبيياً ؿىل اًىرس ًيدل ؿىل األمر"فػَ

        ًاِب زيدا  حذاِر اًيأَس      ََضَ
 فـي اًسٌلؾي : [ امس اًب]

و نثري امس فـي أمر(  1   : ُو

     َاسىت"مبـىن " ظ       َانفف"  مبـىن " م 

      اس خجب" مبـىن" آمني    َّمُل  أكِبي" "  َُ
و كَيي امس فـي مايض( 2  : ُو

     افرتق"  مبـىن" ص خَّان    َد"                   مبـىن" ُهيات ـُ َ  ب
و كَيي ( امس فـي مضارع3  : ُو

     ٍ  أجعب" مبـىن" َوي     أثوجؽ"  مبـىن "  أوَّ
 (  اضه الفعل امليكْل:9

   :اأ( ما اكن أظهل ػرفً 

          )ٍأي خذ( دوهم زيًدا        )أمامَم : )أي ثلدم 

            )َمكهَم: )أي ازبت 
 : اوجمرورً  اجارً ب( ما اكن أظهل      

   َأي اًزم(  ؿَيم(         )  إًيَم ؾينِّ  )أي ثَيَحَّ
بلُ( متٙ تطتخدو ناضه فعل؟ ّمتٙ  -( )زّٓد 01

 تطتخدو ننصدز؟

 اجنرَّ ما بـدٌُل فٌِل معدران: إذا 

          ُرَويَد زيٍد            بهَْلَ زيٍد   
 اهخعب ما بـدٌُل فٌِل اسٌل فـي : إذاو

  ًأي أهمهل( ارويَد زيد(     ًر   )أي احرنَ(ا بهَْلَ مَعْ
 ؟ــــل اضه الفعل عن ( ما 00  

يثبت ألسٌلء األفـال من اًـمي ما يثبت ملا ثيوب ؾيَ من 
  (ُهيات زيدٌ  – َػػػػػػػػػػظ (ففي كوزل  األفـال

 و )زيد( فاؿي ًػ)ُهيات( –جند يف )ظَ( فاؿي مس خرت 
 ( جند أن )زيًدا( مفـول ًػ)دراِك(اَدَراِك زيدً ويف كوزل )



 ()أدبي يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية الورقات الست
 

 

 اٛ؟ْاب الشسط بالفــــمتٙ جيب اقرتاٌ ج( 6 

 :بأن يىون إذا اكن اجلواب ال يعَح أن يىون رشظا
 إن جاَء زيُد فػػػِو حمسٌن  امسية  ( مجػةلأ

 إن جاَء زيٌد فَـاَضبَْ أمػػػػػػػػر ( فـػي ب
      َأحرنَ  فَن رجؽإن   ًن{ –مٌفي بػ}ماضارع م( ج

 

 ( املطازع املكسٌّ بالفاٛ أّ الْاّ بعد فعل الشسط:7

 واجلزمجيوز فيَ اًيعب 

  ييجْح  وجيهتدمَن يذاهْر 
 

 ( املطازع املكسٌّ بالفاٛ أّ الْاّ بعد جْاب الشسط:8

 جيوز فيَ اًيعب واجلزم واًرفؽ

  ُدفَ ويعيييجْح  وجيهتدمَن يذاهْر 

     ُ َِ اَّللَّ ْبنُك ِب ٍُ حُيَاس ِ ُفو )َوِإن ثُْبُدوا َما يِف أَهُفِسنُكْ أَْو ُُتْ
ُب َمن يََضاُء( ًَِمن يََضاءُ  فَيَْلِفرُ  ذِّ ـَ  َويُ

 

  :ّمل ٓتكدمَنا ذّ خرب إذا اجتنع شسط ّقطه( 9

 ذف جواب املخأخرفاجلواب ٌَمخلدم مهنٌل وحي

       وهللِا هلْم     إْن مقَت 

       ْمصَت ًَيعومنَّ ابيم وهللا إن. 
 

   :تكدو علَٔنا ذّ خربّ إذا اجتنع شسط ّقطه( 01

 ا جلواب ٌَرشط معَلً فا

       ٌإْن كاَم وهللِا أهرْمَ   محمد 

      َمحمٌد وهللِا إْن كاَم أهرْم. 
 

 عالَو اضتشَد اليخاٗ بالبٔت التالٕ( 00

 .. ٕ٘ ٛٔ  لًٝ مئت بيا عً غبِّ معسن  ال ُتْلٔفَيا عً دما

  :ثلدم اًلسم ؿىل اًرشط، ًىن اجلواب ُيا  اًضاُد
ذا كَيي ،ٌَرشط املخأخر  واًلياس)ال ثَفييا( ،ُو

 .بإزبات اًياء ألهَ مرفوع

 
 

 

 :باب العـــــدد 
 

  املـدود ُتاًفد 01 - 3]

 مجؽ جمرور ُاي متي      
  زالث هراساٍت 
  زالزة نػػػػػػػخٍب 

  يَزمان ظورة واحدة ألفد -]ماٜ٘ 

 جمرور مفرد ٌلُي متي        
   مائة ودٍل  ٍمائة بًت 

 ما يأتي تمييزه مفرد منصوب
  ان املـدوديوفلد 02 - 00]

 +(      أحد ؾرش هوهًبا + )+ 
 (  إحدى ؾرشة سفييًة- - -)  

  األول خياًف واًثاين يوافقد 09 - 03]

 (    زالزة ؾرش كائًدا-  )+ + 
  +(  زالث ؾرشة سفييًة- -) 

 يَزمان ظورة واحدة د 91 -21]
  عشسٌّ يف السفع 

  ّعشسًٓ يف اليصب ّاجلس 

 جنا ؾرشون راهًبا     
 ؾرشون مـي/ؾيدي/يف اًفعي 

 ًؾرشين خشعية كرأُت ؾن 
  كًَماؾرشين اصرتيُت 

( يوافق 2 - 1اجلزء األول ) د 99:  20]
( ُتاًف واجلزء اًثاين يَزم 9 -3و)

 ظورة واحدة

     جنا أحد وؾرشون راهًبا 
 ؾرشون ظاًبةً و مخس  يف اًفعي 

 ًؾرشين خشعيةزالث و  كرأُت ؾن 
  كًَماؾرشين يني و اصرتيُت از 
  اثياٌ ّاثيتاٌ يف السفع 

  اثيني ّاثيتني يف اليصب ّاجلس 

 

 
 

  حهه املطازع بعد الفاٛ:( 7

 مٌعوب؛ ألن اًفاء مس بوكة بعَب حمغ: (فدسمؽَ )اسىت 

 َمرفوع؛ ألن اًفاء مس بوكة بعَب كري حمغ: (فدسمؽَ )ظ 

)حمغ مٌعوب؛ ألن اًفاء مس بوكة بيفي: )ما ثأثيٌا فذحدزيا 

)مرفوع؛ ألن اًفاء مس بوكة بيفي : )ما أهت إال ثأثيٌا فذحدزيا
 كري حمغ.

 جيوز اًرفؽ واًيعب؛ ألن )إال( : إال خبري( فذحدزيا)ما ثأثيٌا
 وكـت بـد اًفـي املضارع.

 

س خفِام : يضمي األمر واٍهنيي وادلؿاء والاالطلب احملض( 8
 .واًـرض واًخحضيغ واٍمتين

 )ًَْواَل(  :اًخحضيغأداة    (أال) :اًـػرض أداة                
 

ٌُ هله َفٔعترزٌّ(؟ملاذا ُزٔفَع الفعل بعد الفاٛ يف(9  )ّال ٓؤذ

 فريفؽ اًفـي بـدُا. :كري س ببية ألن اًفاء ُيا )ؿاظفة(
 

ما األّجُ اجلاٜصٗ )ال تأنل الطنو ّتشسب اللنب(( 01

 فٔنا بعد الْاّ يف املجال الطابل؟

  اًدرشيم بني اًفـَني: ؿىلاجلزم( 1
       واملـىن اٍهنيي ؾن األول واًثاين.                                  ،فػ)اًواو( ٌَـعف 
 : ؿىل إضٌلر مبخدأ  اًرفؽ( 2

        و)اًواو( ًالس خئٌاف، واملـىن اٍهنيي ؾن األول
 وإبحة اًثاين.  

 )اًواو( ٌَمـية ؿىل أن : اًيعب( 3
       اٍهني  ؾن ادلؽ بيهنٌل يف وكت واحد واملـىن. 

 

 جيصو املطازع يف جـْاب الطلب؟متٙ ( 00

  وكعد اجلزاء يف جواب اًعَبإذا سلعت اًفاء 

 زرين أزْرك       ْإًيم ظَ أحسن  
 

 ا شسط جصو املطازع يف جـْاب اليَٕ؟م( 02 

 حصة ثلدير دخول إن اًرشظية ؿىل )ال(

  ْال ثدُن من األسِد جسمل    
 جب اًرفؽو  إن مل يعح ثلدير "إن" اًرشظية:ف

 ال ثدُن من األسد يألُكم  

 

 :أجاش الهْفٌْٔ أٌ ٓعامل السجاٛ معامل٘ التنين( 30
 .فييعب جوابَ امللرون بًفاء )وثبـِم املعيف(

  َباَب ـًَلِّ أَبَُُْف اأْلَس ْ َ ََِؽ (  *)ً َماَواِت فََأظَّ َباَب اًسَّ  أَس ْ
 

  :ه خالصــــــــا املطازع علٙ اضإذا عطفي( 04
 /از هعبَ بأن مضمرة جوازاً َـج      

 ُبُْس ؾباءٍة  ؾيين  وثلرَّ ًو
 

  فٔنا ٓأتٕ ( ّاليصب بعدٍا أٌ)حرف  شر  ( 50
  ٍحيفَرُامر            كَ يأُخذَ خذ اٌَطَّ كبَي       

  ذا اًزاجري  اًوق  * وأن أصَِد اٌرلاِت  أحرضَ أال أهيُّ
 

 اب جوازو املضارع:ب 
 

  ؟ا( ما األدّات اليت جتصو فعاًل ّاحّد0
 ال اًياُية[. –الم األمر  –ملا  –]مل 

 

  لـناد فَٔه ٓشرتناٌ ؟ فَٔه خيتلفاٌ؟ -]مل ( 2
 .ٌَليضٌملضارع ويلَبان مـياٍ خيخعان ب: يضرتاكن يف أهنٌل

                مل يلـْم زيٌد    وملا يلَـْم معرو 
 :)ملا( ؾن )مل( يف واهنيُتخَف 

 أن اًيفي هبا مذعي بػاحلال )احلاَض(.           -أ
 أن اًفـي امليفي هبا مذوكؽ احلعول. -ب

 

  ؟( ما األدّات اليت جتصو فعلني3
 يه أدوات اًرشط ويه:

 إذ ما[ –]إْن  حرفان
 مىت[+ –أي  –همٌل  –ما  –: ]َمْن جسـة أسٌلء

 أّّن[ –حيامث  – أيامن –]أاّين                 
 

  مجل. ؟حطّيا ْاب الشسطــــج( متٙ ٓهٌْ زفع  5

 إذا اكن اًرشط ماضيًا واجلزاء مضارؿًا    

  ْال كائٌب مايل وال َحِرم  يلولُ ..مسأةلِ  أاتٍ َخَيٌي يومَ  وإن 
 

  مجل. ؟ضعًٔفأ ْاب الشسطــــج( متٙ ٓهٌْ زفع  4

  نيرط واجلزاء مضارؿػػػػان اًضػػػػػػإن ن

 ..ثرُصعُ إهم إْن يرُصْع أخوك اي أكرُع بَن حابٍس اي أكرُع  



 ()أدبي لثانوية األزهريةيف النحو للشهادة ا الورقات الست
 

 

 :عطف البياٌ وعطف اليسق والبدل 
 عٓسف عطف البٔاٌ، مع التنجٔل لُ مبجال.( 0

 اًخابؽ اجلامد املض بَ ٌَعفة يف إيضاح مذبوؿَ وؿدم اس خلالهل    

  معرُ أكسَم بهلِل أبو حفٍط. 

 عطف اليطل

  ( معاىٕ حسّف العطف :2

 ًرتثيب واًخـليب(: ااًفاء) -2   (: معَق ادلؽ    اًواو) -1
 (: اًخدرج واًلايةحىت) -4(: اًرتثيب واًرتايخ     مث) -3
 (: اًخخيري أو اإلبحة أو اًضم أو اإلهبامأو) -5
 (: اًيفيال) -7(: اًخـيني أو اًدسوية   أم) -6
 (: اإلَضاببي) -9   (: الاس خدراك     ًىن) -8
 

 ( اضتعناالت )أّ(:3

 اًخخيري: حزوج ُيد أو أخهتا
 بحة: ارشب ماًء أو ؾعرًيااإل

 اًضم: )ًبثٌا يوًما أو بـغ يوٍم(
 اإلهبام: )وإان أو إايمك ًـىل ُدى أو يف ضالل.. (

 

 شسط العطف بـ)لهً(؟( ما 4
 واٍهنيي:بـد اًيفي  (ًىنػ)ـعف بيُ       

  َامعرً  ا ًىنْ زيدً  ا َضبُت م      . 

  امعرً  ا ًىنْ زيدً  ال ثرضْب. 
 

بأهنا ثـعف : لْاّ مً بني حسّف العطفاىفسدت ا( 5
               .ا بلي مـموهلحمذوفً  ؿامالً 

  ْجَن اًَْحَواِجَب اًْلَاِهَياُت بََرْزَن يَْوًما ..ِإَذا َما ُيوانَ َوَزجَّ ـَ  َواًْ

 (وحَن اًـيون)و  أي 
 

 :، ّاذنس أقطامُــدل( عسف البـ6

 َاًخابؽ امللعود بحلنك بال واسعةثـريف : 

 َأهواؿ : 
 اًلدَس. معرُ ( بدل معابق : دخَي اخلَيفُة 1
 .هعفَكرأت اًىذاب ( بدل بـغ: 2
 .أسَوبَ( بدل اص امتل : أجعبين اًىذاب 3

 

 

 ضع العالمة املياسبة 
 

 (  )                 ]أخاك أخاك[     .1
 (  )                 اي محمدون          .2
 )  ( اي أبِت                             .3
 اي ابن أمَّ                           )  ( .4
 )  (                  أكبي   ا اي ظديلَ  .5
 اي محمد ابن أيخ                   )  (     .6
 (  ) َمْن مييش يف اًرش يعيبَ أذاٍ     .7
 اي ص باب إْن جيهتدون ثيجحوا     )  ( .8
 )  (ير فيياموا.         حس بم احلد  .9

                    )  (ال ُتىش إال هللا .11
 ال ثلول ُذا أبًدا                  )  ( .11
 ؿَمت أن س يلوموا               )  ( .12
 ()                   اي أهيا املوظيني    .13
 وهللا إن جتهتد جس خلم حياثم     )  (  .14
 رأيُت رجاًل ًؤمان                  ) ( .15
 اًىسي حذاِر                      ) ( .16
 ـي ؾرشين جٌهيًا                 ) (  م .17

 

 اإلجابة
1- (       )2- (     )3- (           ) 
4- (       )5- (     )6- ( ) 
 اًخعويب:  َمن .. ميِش .. يعبَ)×(   -7
 اًخعويب: إْن .. جتهتدوا)×(   -8
 اًخعويب: فييامون)×(   -9

 اًخعويب: ال ُتَش )×(   -11
 ال ثلي :اًخعويب)×(   -11
 اًخعويب: س يلومون)×(   -12
 اًخعويب: املوظيون)×(   -13
 اًخعويب: ًدس خلمينَّ )×(   -14
 اًخعويب: اي ًؤمان)×(   -15
 اًخعويب: حذاِر اًىسي)×(   -16
 اًخعويب: ؾرشون)×(   -17

 

 صٔاغ٘ العدد علٙ ّشٌ فاعل:                 

 ( 11:  2يعاغ من اًـدد ) مثي  اؿيؿىل وزن فامس 
ؿارش(، وجيب أن يوافق اًـدد  ...رابؽ -اثًر -)اثين

 املـدود ثذنرياً وثأهيثاً.

 : وًِذٍ اًعيلة اًـددية ؿدة ظور 
 فرد:  املاًـدد  (1)

 جاء رجٌي  اثٍن و اثًٌر وامرأة اثهيٌة و اثًثة          
 ( اًـدد كري املفرد2)

  أن يضاف إىل ما اص خقَّ مٌَ:  -أ    
 جاء اثيَن ازينِي و اثًػُر زالزٍة          

         وُىذااملـىن: جاء واحد من ازيني، و 
 جيوز:و :  أن يس خـمي مؽ ما كبي ما اص خقَّ مٌَ  -ب

 رابُؽ زالزةٍ  .: اثًُر ازينِي .إضافة اًـدد إىل ما يَيَ
 رابٌؽ زالزًة  اثًٌر ازينِي .. ثيوييَ وهعب ما يَيَ بَ:

          جـي الازيني بيفسَ زالزة أهَ  :املـىنو.. 
 

 مع العشسٗ : اضتعنال  فاعل مسنب 

 جيوز فيَ زالزة أوجَ /
 ؾرَش   زالزةَ  : ُذا اثًـَر ؾرَش  أن جتيء برتهيبني( 1

      : فاًلكٌلت األربؽ مبيية ؿىل اًفذح 
أن يلذرص ؿىل ظدر املرهب األول فيـرب ويضاف ( 2

 ؾرَش   زالزة ُذا اثًـُر : ٌَثاين
ا ؿىل بياء ظدرٍ أن يلذرص ؿىل املرهب األول بكيً (  3

  ُذا اثًـَر ؾرَش : وجعزٍ
 

 ٘مطأل : 

 .1952نخاب ، س ية  33رساةل و  16كرأُت 
نخاًب ، س ية  وزالزني و زالزةً  كرأُت ستَّ ؾرْشَة رساةلً  ج(

 ازيدني ومخسني وجسـٌلئٍة وأًٍف.
 

 ذيل()خادل اًضا سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـربية

 

 :كيايات العـــــدد 
 (نـم)  وكد حيذف ، والبد ًِا من متيي :امس ًـدد مهبم

 اٍمتيي ٌدلالةل ؿَيَ

       مك رجاًل ؾيدك؟ 

 )َت؟  )أي مك يوماً مصت  مك مُصْ

 ُو دخول حروف اجلر ؿَهيا  دًيي امسيهتا : 

                            اصرتيخَ؟ ٍَ  بَـنك جٌي

  مْك جذعٍ سلفَت بيذَم؟ ؿىل 

 )أهػػػواع  )نـم  : 
ا مفرداً مٌعوًب، وجيوز جرٍ ( الاس خفِامية: 1 يىون متيُي

َبَق مك حرف جر  .بػ)ِمْن( مضمرة إن س َ

                        ٌلً كبضخَ؟  مك دُر

  أي بنك من درمه(  درمٍه اصرتيت ُذا؟ بـنك( 
اومت  ٌَخىثري، ويه: بػريةػػػػػ ( اخل 2  .جمرور أو مجؽ مفرد يُي

     .مك ِكََماٍن َمََْىَت                 مك درمٍه أهفْلَت 
 

   نـذا{:  -من وياايت اًـدد : } نأّي 
 ثريػػػػػػػػػػػ ٌَخى :  جس خـمي( نأي)

ا     ن وُػو األنرث .. وكد يأيت مب رور جم :متييػػُز
 كَياًل  مٌعوبً 

  ِا( كوهل ثـاىل )َونََأيِّْن م َُ ََْىٌَا ُْ  ْن كَْريٍَة أَ
 

 ثريػػػػػػػػػػػ ٌَخى :  جس خـميذا(  ػ)ن
ا             مٌعوب نثرياً : ؾيدي نذا نخابً  :متييػػُز

 ويلي جرٍ بإلضافة : ؾيدي نذا نخاٍب                
 /()نذا أوجَ اس خـٌلل        
ٌلً  )أ(         مفػردة:  مَىت نذا دُر

ٌلً نذا ن مرهبة: مَىُت )ب(   ذا دُر
 ا ا ؿَهيا مثَِا: مَىت نذا و نذا درمهً مـعوفً )ج(       

 

  }ٌل اًالكم خبالف }}مك ونأّي { اًيت نذاال بد من ثعدُر
 ثخوسط اًالكم.



 ()أدبي يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية الورقات الست
 

 

 

 

 االختيارات إجابة: 
 )ممخيؽ(؛ ألهَ مٌدوب -1
؛ ألهَ ؾوض ؾن حرف اًيداء مبمي  )واجب( -2

 مضددة، وال جيمؽ بني اًـوض واملـوض.
 )ممخيؽ( ؛ ألهَ مضري -3
 ٌدوب أو مضري أو مس خلاث.)جائز( ؛ ألهَ كري م  -4
 )كَيي( ؛ ألهَ امس إصارة. -5
 )كَيي( ؛ ألهَ امس جًس. -6
 )ممخيؽ( ؛ ألهَ مس خلاث -7
)كيايس( ؛ ألهَ ييلاس اس خـٌلل )فـاِل( مبييًّا ؿىل  -8

 اًىرس يف ذم األهىث.
ـَي( يف سب اذلهور  -9 )نثري( ؛ ألهَ يىرث اس خـٌلل )فُ

 وال ييلاس ؿَيَ.
خلكم وجيوز فيَ )جائز( ؛ ألهَ مضاف إىل ايء امل  -11

 مخسة أوجَ.
ا( ؛ ألن )إذن( مس بوكة حبرف ؾعف -11 ـً  )الكٌُل م
ا( ؛ ألن اتبؽ امليادى أىت مفرًدا. -12 ـً  )الكٌُل م
 )مرفوع( ؛ ألهَ فعي بيٌَ وبني )إذن( بفاظي -13
و حمىل بأل -14  )جيوز األمران( ؛ ألهَ ؾعف وسق ُو

 

 ضع العالمة املياسبة 
 

 ـد الم اجلر.       )  ( ييعب املضارع بأن املضمرة وجوًب ب  .1
 ييعب املضارع بأن املضمرة جواًزا بـد الم اجلحود.     )  (  .2
 ييعب املضارع بأن املضمرة وجوًب بـد إذن.           )  (   .3
 إذا اكن امليادى مبييًّا كبي اًيداء يلدر بياؤٍ بـد اًيداء )  (  .4
 )  ( جس خـمي اي ٌَيدبة ؾيد أمن اٌَبس.                      .5
 إذا أضيف امليادى املـخي حفمكَ وحنك كري امليادى.      )  ( .6

 

  جابةاإل: 
 وجوًب    )×(  -2جواًزا                    )×(  -1
         (  ) -4ييعب بإذن             )×(  -3
5-  (  )                      6-  (  )         ع

ا
ر
ش

ل
ا
ة 

ل
س

ل
س

 
 

 :اليعت 
   ، ّأقطامُ ّأغساضُعسف اليعت

 َأو من  ،اًخابؽ املمكي مذبوؿَ ببيان ظفة من ظفاثَ: ثـريف
و س َ   .َُ يُّ بِ بَ ظفات ما ثـَق بَ ُو

 َأكسام : 
 اًىرميبًرجي  مررت - هرميٍ  برجيٍ  مررُت : هـت حليلي
   .أبوٍ هرميٍ  برجيٍ  مررُت  :هـت سبيب
ر                املس خًرية ؾلوهلماي ظالب األُز
ر                املرفوؿة رايخَاي ظالب األُز

 

 :املنيوع مً الصرف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مثل ملا يأتي: 
 

 أسَوب رشط حذف مٌَ اجلزاء -1
 أهت ػامل إن فـَت ج(    
 أسَوب رشط حذف مٌَ اًرشط -2

ِّْلَِا ج(     يُ  وإال...  بُىْفءٍ  ًِا فَست فعَ ـْ َ  احلسامُ  ِمْفركم ي
  ؿدد مضاف إىل متييٍ -3

 كملٍ ومائة  نخٍب اصرتيت زالزة  ج(    
 مرهبؿدد  -4

  هوهًبا( ؾرشَ  إين رأيُت أحد) ج(    
 وآخر مـعوف مفردؿدد  -4

 هراسةً  ضونوؾ  مخس ؾيدي – سون نخابً مـي مخ   ج(    

 

 :ختري اإلجابة الصحيحة 
 

 )وا كدساٍ( حنك حذف حرف اًيداء: -1

       واجب            جائز ممخيؽ 
 )اٌَِم( حنك حذف حرف اًيداء: -2

           واجب        جائز  ممخيؽ 
 )اي إايك( حنك حذف حرف اًيداء: -3

           واجب        جائز   ممخيؽ 
 )اي بين( حنك حذف حرف اًيداء: -4

           واجب        جائز  ممخيؽ 
 حرف اًيداء:)اي ُذا( حنك حذف  -5

           نثري        كَيي   ممخيؽ 
 )اي ًيي( حنك حذف حرف اًيداء: -6

           نثري        كَيي   ممخيؽ 
 )اي ًزيد( حنك حذف حرف اًيداء: -7

           نثري        كَيي   ممخيؽ 
 )اي ًََكعِ( امليادى يف املثال: -8

           نثري       صاذ   كيايس 
 )اي ًُىَؽِ( امليادى يف املثال: -9

           نثري        صاذ  كيايس 
 )اي رّب( حذف اًياء من امليادى: -11

           واجب        جائز ممخيؽ 
 وإذن ........... الكمم. -11

           يسمـون       يسمـوا ـًا  الكٌُل م
 اي متمي  ........... -12

           أمجـون       أمجـني ا ـً  الكٌُل م
 ، ما حتخَ خط:جتهتدإذن أهت  -13

           مٌعوب       مرفوع جيوز األمران 
 ( ما حتخَ خط:واًعري)اي جبال أويب مـَ  -14

           مٌعوب       مرفوع جيوز األمران 
 


